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Čarodějnice 2016
Závěr večera patřil velkolepému ohňostroji

Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci.
Plné znění čtěte na straně 5.

zastupitelstvo
Souhrn usnesení k zápisu č. 2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 7. 3. 2016
usnesení č. 1/2/2016: ZO zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o veřejném pořádku,
opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Husinec, kterou schválilo ZO dne 20. 12. 2006.
usnesení č. 2/2/2016: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci, ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 3/2/2016: ZO pověřuje starostku podáním podnětu na zpracování územní studie
pro lokality BČ1, BČ2 a SOP1.
usnesení č. 4/2/2016: ZO pověřuje starostku k vypracování územního opatření o stavební
uzávěře.
usnesení č. 5/2/2016: ZO pověřuje starostku zajištěním podkladů odůvodňujících zvýšení
ceny stočného, zejména pak skutečnosti, že cena stočného není ovlivněna čištěním
průmyslových vod z provozů areálu ÚJV Řež, a. s.
usnesení č. 6/2/2016: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 438/4 (zahrada) o výměře 57 m2
v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha‑východ ve vlastnictví obce Husinec
(vedeno na LV 10001) panu xx, a to za cenu obvyklou, stanovenou ve znaleckém posudku
č. 33/2975/16 vypracovaném Ing. Janem Fujáčkem dne 26. 2. 2016 v celkové výši
93 370 Kč (jednotková cena 1638 Kč/m2).
usnesení č. 7/2/2016: ZO bere na vědomí RO č. 1 ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
usnesení č. 8/2/2016: ZO Husinec, se sídlem Obecní úřad Husinec, U Radnice 64, 250 68 Řež,
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ÚJV Řež, a. s., se sídlem Hlavní 130,
Řež, 250 68 Husinec, IČ: 46356088, vyslovuje souhlas se zastoupením obce při výkonu
všech práv akcionáře místostarostkou obce paní Ing. Ivanou Zrzavou, bydliště Červená
Skála 337, 250 68 Husinec, jménem akcionáře na řádné valné hromadě této společnosti,
která se bude konat dne 18. 3. 2016 v sídle společnosti ÚJV Řež, a. s., na výše uvedené
adrese od 10.30 hodin.
usnesení č. 9/2/2016: ZO souhlasí s koupí pozemků parc. č. 363/114 o výměře 63 m2
a 363/115 o výměře 43 m2 v k. ú. Husinec u Řeže, od ÚJV Řež, a. s., za cenu 60 000 Kč
bez DPH určenou znaleckým posudkem č. 007/339/2015 vypracovaným Ing. Petrem
Palkoskou, V Mezihoří 1103/11, Praha 8.
usnesení č. 10/2/2016: ZO souhlasí s koupí pozemku parc. č. 476/42 o výměře 203 m2 k. ú.
Husinec u Řeže, za cenu 96 260 Kč určenou znaleckým posudkem č. 130/2936/2015
vypracovaným Ing. Janem Fujáčkem, Čenkov 216, Odolena Voda.
usnesení č. 11/2/2016: ZO bere na vědomí probíhající jednací řízení bez uveřejnění, na
základě kterého bude s dodavatelem stavby s názvem „Přístavba MŠ a ZŠ Husinec‑Řež“,
kterým je spol. POHL cz, a. s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468,
uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na vícepráce týkající se zpevnění svahu nad budovou
školy.
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Souhrn usnesení k zápisu č. 3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 11. 4. 2016
usnesení č. 1/3/2016: ZO schvaluje RO č. 2 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/3/2016: ZO schvaluje kupní smlouvu s pí Ing. xx, pí xx a p. xx na pozemek parc.
č. 476/42 k. ú. Husinec u Řeže ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu.
usnesení č. 3/3/2016: ZO schvaluje kupní smlouvu s ÚJV Řež, a. s., na pozemky parc.
č. 363/114 a 363/115 k. ú. Husinec u Řeže ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.
usnesení č. 4/3/2016: ZO schvaluje Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod s ÚJV Řež,
a. s., ve znění přílohy č. 4 tohoto zápisu.
usnesení č. 5/3/2016: ZO pověřuje místostarostku přípravou podkladů pro zvýšení stočného
za obecní tlakovou kanalizaci odběratelům na tuto kanalizaci napojeným.
usnesení č. 6/3/2016: ZO Husinec v návaznosti na usnesení č. 6/3/2015 ze dne 13. 4. 2015
rozhodlo o způsobu pořízení nového územního plánu tak, že pořizovatelem bude dle § 6
odst. 2 a § 24 stavebního zákona Obecní úřad Husinec, který bude územně plánovací
činnost vykonávat prostřednictvím fyzické osoby splňující příslušné kvalifikační požadavky.
usnesení č. 7/3/2016: ZO bere na vědomí rezignaci doc. Münicha na předsedu finančního
výboru a předsedou finančního výboru jmenuje Ing. Tomáše Pfeifera.
usnesení č. 8/3/2016: ZO Husinec schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
21. 7. 2015 se zhotovitelem, kterým je spol. POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se
sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468, jejímž předmětem je zhotovení
stavby označené názvem „Přístavba ZŠ a MŠ Husinec‑Řež“. ZO souhlasí s navýšením
objemu stavebních prací a rovněž navýšením ceny díla o 215 983 Kč bez DPH, jak je
v návrhu Dodatku č. 2 uvedeno (ve znění přílohy č. 5 tohoto zápisu).
usnesení č. 9/3/2016: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 438/4 (zahrada) o výměře 57 m2
v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha‑východ ve vlastnictví obce Husinec
(vedeno na LV 10001) manželům xx do SJM, a to za cenu obvyklou, stanovenou ve
znaleckém posudku č. 33/2975/16 vypracovaném Ing. Janem Fujáčkem dne 26. 2. 2016
v celkové výši 93 370 Kč (jednotková cena 1638 Kč/m2).
usnesení č. 10/3/2016: ZO schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 438/4
(zahrada) o výměře 57 m2 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, okres Praha‑východ ve
vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001) manželům xx do SJM ve znění přílohy č. 6
tohoto zápisu.
usnesení č. 11/3/2016: ZO schvaluje podpis Smlouvy o právu provést stavbu „sjezd
k pozemku parc. č. 385/34“ na části pozemku parc. č. 385/1 v k. ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec, okres Praha‑východ ve vlastnictví obce Husinec (vedeno na LV 10001) s paní xx
a panem xx jako oprávněnými (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
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Souhrn usnesení k zápisu č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 23. 5. 2016
usnesení č. 1/4/2016: ZO schvaluje RO č. 3 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
usnesení č. 2/4/2016: ZO schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o služebnosti inženýrské sítě
o zřízení umístění, provozování a údržbě vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 438/16
v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec s manželi xx, jako oprávněnými.
usnesení č. 3/4/2016: ZO schvaluje podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni
zřízení služebnosti inženýrské sítě č. I – 21 10 16 15 – 1 a smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě týkající se zřízení, umístění, provozování a údržby
stavby vodovodu pro veřejnou potřebu na pozemcích parc. č. 323/1, 328/1, 316/84
a 476/29 v k. ú. Husinec u Řeže, obec Husinec, se společností Vodárny Kladno – Mělník,
a. s., IČO: 46356991, se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, jako oprávněným. Ve
znění přílohy č. 2.
usnesení č. 4/4/2016: ZO bere na vědomí vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby pro
akci „Rekonstrukce ulice Zahrádky v obci Husinec“ a následné uzavření smlouvy
s vítězem.
usnesení č. 5/4/2016: ZO Husinec v návaznosti na usnesení č. 6/3/2016 ze dne 11. 4. 2016
bere na vědomí, že nejvýhodnější nabídku do Výzvy k podání cenové nabídky na zakázku
„Výkony kvalifikované osoby pořizovatele územního plánu pro obec Husinec“ předložil
Ing. arch. Zdeněk Kindl se sídlem Pravonín 167, 257 09 Pravonín. ZO dále rozhodlo, že
prostřednictvím této osoby bude obecní úřad vykonávat územně plánovací činnost
směřující k pořízení nového územního plánu pro obec Husinec.
usnesení č. 6/4/2016: ZO Husinec revokuje usnesení č. 3/7/2015 ze dne 7. 9. 2015 a ruší
tímto pořizování změny č. 1 k územnímu plánu Husinec ze dne 15. 6. 2010 zpracovanému
společností KADLEC K. K. NUSLE, spol. s r. o.
usnesení č. 7/4/2016: ZO schvaluje cenu stočného pro tlakovou kanalizaci ve vlastnictví obce
Husinec na rok 2016 ve výši 33,20 Kč/m3 s platností od 1. 7. 2016.
usnesení č. 8/4/2016: ZO Husinec bere na vědomí probíhající jednací řízení bez uveřejnění,
na základě kterého bude s dodavatelem stavby s názvem „Přístavba MŠ a ZŠ Husinec
‑Řež“, kterým je spol. POHL cz, a. s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO:
25606468, uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
usnesení č. 9/4/2016: ZO bere na vědomí postup starostky směřující k uzavření nájemní
smlouvy na byt ve vlastnictví obce Husinec, Nad Údolím 119/1.

Vítání občánků
se koná v pátek 24. června od 10 hodin v zasedacím sále obecního úřadu. Žádáme
rodiče, kteří mají zájem se se svými dětmi zúčastnit, aby svoji přítomnost potvrdili
do pátku 17. června na Obecní úřad Husinec paní Petře Novotné.
pn
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Vyhláška o veřejném pořádku
Zastupitelstvo v březnu schválilo vyhlášku o veřejném pořádku, kterou najdete na
následujících stránkách. Dosud platná byla z roku 2006.
Důležitou změnou je zákaz hlučných činností (sekačky, cirkulárky, rozbrušovačky a další
hlučné nástroje) v neděli do 9 hodin ráno a pak odpoledne. Vyhláška upravuje volné pobí‑
hání psů stejným způsobem jako vyhláška předcházející. V intravilánu obce může být pes
pouze na vodítku, volně pobíhat může na cestě u břehu Vltavy a nad obcí na pozemku nad
Polepšovnou ducha vlevo od štěrkové cesty vedoucí k chatám. Také nad cestou k zadní
vrátnici ÚJV na udusaném pozemku (pod stožáry vysokého napětí). Mapku najdete za
vyhláškou zde: http://www.husinec‑rez.cz/obec-727b/platne‑vyhlasky‑obce/, na
žlutě označených místech je volné pobíhání psů zakázáno. Žádáme také pejskaře, pokud
jdou se psy do prostoru bikeparku pod Červenou skálou, aby po psech uklidili exkremen‑
ty! Děti jimi nejednou projely na kole. Děkujeme.
jm

OBEC HUSINEC
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci
Zastupitelstvo obce Husinec se na svém zasedání dne 7. 3. 2016 usnesením č. 2/2/2016
usneslo vydat na základě § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

"

Čl. 1 Základní ustanovení

1. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku na území obce
Husinec (dále jen „obec“) se stanovují touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž
účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti osob
a majetku, zlepšení estetického vzhledu obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
2. Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území obce.
3. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty
veřejných prostranství na území obce a k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).
4. Tato obecně závazná vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek
na území obce nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně, s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku a stanovuje podmínky pro jejich výkon.
Naše vesnice 2/2016
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Čl. 2 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1 na území obce:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, které jsou vyznačeny na
mapce v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce (vyznačeno žlutou barvou), je
možný pohyb psů pouze na vodítku
b) v době konání kulturních, společenských a sportovních akcí na veřejných prostranstvích
v zastavěných částech obce, které jsou vyznačeny na mapce v příloze č. 1 k této
obecně závazné vyhlášce (vyznačeno žlutou barvou), je možný pohyb psů na těchto
veřejných prostranstvích pouze na vodítku a s náhubkem
c) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, které jsou vyznačeny na
mapce v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce (vyznačeno žlutou barvou), se
zakazuje výcvik psů
d) zakazuje se vstupovat se psy a vodit psy na dětská hřiště v obci, vyznačená na mapce
v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (vyznačeno zelenou barvou)
e) při pohybu na ostatních veřejných prostranstvích (neuvedených v písm. a/, b/, c/ a d/)
musí být pes pod neustálým bezprostředním dohledem a vlivem osoby doprovázející psa.
2. Za splnění povinností stanovených v odst. 1. odpovídá osoba doprovázející psa, popř.
chovatel2 psa.
3. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební3 a záchranářské při výkonu služby
a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených
osob.
4. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na lovecké psy4 při výkonu práva myslivosti ve smyslu
zvláštních právních předpisů5.
Čl. 3 Pravidla pro pohyb jiného zvířectva na veřejném prostranství

1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2 § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
3	např. § 52 písm. j) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, pozdějších předpisů
4 § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
5 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č.
244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů
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1. Volný pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích
v zastavěných částech obce je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo
být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v obci.
2. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům
a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby se jejich
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a
drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo volně nepohybovala na veřejném prostranství
v zastavěných částech obce, které jsou vyznačeny na mapce v příloze č. 1 k této obecně
závazné vyhlášce (vyznačeno žlutou barvou).
Čl. 4 Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné zeleně

1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy
a k účelu, ke kterému je určeno.
2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek.
3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
-	 jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň
-	 stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly
-	 rozdělávat oheň
-	 stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená
-	 bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci
tvořící součást veřejné zeleně.
4. Chovatelé a vlastníci psů, koček, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni
zajistit, aby psi, kočky, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné
prostranství nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit neprodleně odstranění znečištění.
5. Každý vlastník pozemku tvořícího veřejné prostranství je povinen udržovat na něm čistotu
a pořádek tak, aby nedošlo k narušení vzhledu obce.

"

Čl. 5 Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí:
pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném
prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady,
taneční zábavy a diskotéky, technopárty, atd.), pokud hudba či projevy účastníků akce
jsou slyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích (dále jen „akce“); za tyto akce se
nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony (např. zákony o volbách do zákono‑
dárných sborů a orgánů územních samosprávných celků, zákon o právu shromažďova‑
cím, apod.) a akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy, promoce, atd.)
2. Akce uvedené v odst. 1. lze pořádat na území obce za následujících podmínek:
a) Akce lze pořádat pouze mimo zastavěné části obce, a to:
-	 pouze od 08.00 h do 22.00 h
b) Organizátor či pořadatel akce je povinen oznámit její konání Obecnímu úřadu Husinec,
a to nejpozději 7 dnů před jejím konáním. V oznámení musí být uvedeno:
-	 jméno, příjmení a bydliště či název a sídlo organizátora akce a osoby oprávněné
jednat jeho jménem
Naše vesnice 2/2016
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-	
-	
-	
-	
-	
-	

jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce
kontaktní spojení na organizátora akce a pořadatele akce
druh akce, den a místo jejího konání
dobu zahájení a ukončení akce
předpokládaný počet účastníků akce
opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušil veřejný
pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce
určí, a způsob jejich označení
-	 způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce
-	 způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce
-	 souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat.
c) Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených
osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba).
Pořadatel akce je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni
v průběhu konání celé akce a byli označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
3. Výjimku z časového a místního omezení uvedeného v odst. 2. písm. a) může ve výjimečných
případech udělit starosta obce na základě odůvodněné žádosti6 podané nejpozději 20 dní
přede dnem plánovaného počátku akce. Starosta obce může udělenou výjimku v době jejího
trvání odejmout, dochází-li v souvislosti s pořádáním akce k narušování veřejného pořádku.
Čl. 6 Noční klid, hlučné činnosti

1. Dobou nočního klidu se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí doba od 22.00 h
do 06.00 h
2. V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od 03.00 h do 06.00 h
3. o nedělích a státem uznaných svátcích v době od 06.00 h do 9.00 h a od 12.00 h do
22.00 h se zakazuje provozování a používání hlučných strojů a zařízení (např. sekaček,
křovinořezů, motorových pil, cirkulárek, atp.).
Čl. 7 Společná a závěrečná ustanovení

Mgr. Jana Münzbergerová, starostka, Ing. Ivana Zrzavá, místostarostka

6 § 37 odst. 4) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle
zvláštních právních předpisů.
2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Husinec č. 2/2006 o veřejném pořádku, opatření
k jeho zabezpečení a čistotě v obci Husinec, ze dne 20. 12. 2006.
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího zveřejnění.

DEN NA ŘECE
18. 6. 2016

Plavbu je třeba rezervovat do pátku 17. 6. na tel. 281 930 708

Směr z Roztok

Směr z Kralup
Kralupy
Libčice
Husinec-Řež
Úholičky

12:00
12:40

Roztoky
Úholičky

11:00
11:20
11:55
12:05

DEN NA ŘECE
18. 6. 2016

Klecany 12:30-14:00 půjčování raftů pod jezem oproti dokladu
Řež
13:30-15:00 vracení raftů
Plavbupřevezeme
je třeba rezervovat
pátku 17.
6. na tel. 281 930 708
Cyklistům
do cílové do
zastávky
kola.

DEN NA ŘECE
18. 6. 2016

Směr z Kralup

Směr z Roztok

12:00
Možnost
3 malých plavidel a jejich řízení
– není třeba
kapitánské zkoušky.
Roztoky
11:00
Kralupyzapůjčení
12:40od 13:00 do16:00.
Loď bude možné zapůjčit u přívozu
v Úholičkách
Úholičky
11:20
Libčice
14:00-16:00 Memoriál Josefa Suchého – závody v požárním útoku
11:55
Husinec-Řež
Závody raftů na Vltavě
16:30
12:05
www.udolivltavy.cz
Pořádá
Dobrovolný
svazekkapelou
obcí “Údolí Vltavy”
Úholičky
Posezení
s country
17:00 - 22:00
- možnost zapůjčení 2 malých plavidel a jejich řízení
- není třeba kapitánské zkoušky
Klecany
12:30-14:00
půjčování
raftů pod jezem oproti dokladu
- 13:00-16:00
u přívozu
v Úholičkách

Řež
13:30-15:00 vracení raftů
Cyklistům převezeme do cílové zastávky kola.

- jízdy na lodích s vodáckým oddílem a hasiči
- výtvarná dílnička

Možnost zapůjčení
3 malých po
plavidel
jejich řízení – není třeba kapitánské zkoušky.
Přívoz Úholičky–Řež
celý dena zdarma
Loď bude možné zapůjčit u přívozu
v Úholičkách od 13:00 do16:00.
www.udolivltavy.cz
Pořádá Dobrovolný svazek obcí “Údolí Vltavy”

Poř

Pořádá Dobrovolný svazek obcí “Údolí Vltavy”

www.udolivltavy.cz
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Obecní policie Zdiby
informuje
Strážníci budou kontrolovat parkování, volné pobíhání psů, požití
alkoholu a jiných návykových látek.
Strážníci Obecní policie Zdiby se v Husinci a Řeži více zaměří na špatné parkování,
zejména na chodníku, žluté čáře, v zákazech zastavení a v obytné zóně. Protiprávní jed‑
nání řidičů bude řešeno blokovou pokutou až do výše 2000 Kč. V případě nepřítomnosti
řidiče bude přestupek řešen tzv. správním deliktem, který byl zaveden po zrušení osoby
blízké.
V oblasti veřejného pořádku budou strážníci blokově pokutovat až do výše 5000 Kč
majitele, kteří umožňují volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích bez vodítka mimo
vyhrazené území a kteří tak porušují obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku obce
Husinec. Bude také důsledněji kontrolováno dodržování zákazu hlučných činností ve
dnech pracovního klidu a jiných činností narušujících veřejný pořádek v obci.
Od 1. 1. 2016 dle zákona o pozemních komunikacích jsou strážníci oprávněni řešit na
místě v blokovém řízení do 5000 Kč na dálnici, silnici, místní komunikaci, veřejně přístup‑
né účelové komunikaci např. tyto přestupky s pachateli, kteří: znečistí nebo poškodí ko‑
munikaci, bez průtahů neodstraní znečištění, popřípadě alespoň provizorně neoznačí nebo
neoznámí vlastníku komunikace její znečištění, neoprávněně zřídí objížďku, neoznačí
uzavírku, neoprávněně odstraní, zakryje, přemístí, osadí, pozmění dopravní značku, vy‑
pouští vodu, splašky, tekuté odpady na komunikaci, odstavují vraky vozidel, bez povolení
zřizují reklamní zařízení na veřejném prostranství či budovách v majetku obce a v přípa‑
dech, kdy bude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Při silničním dohledu se strážníci zaměří na kontrolu alkoholu a jiných návykových lá‑
tek a také budou za pomoci připojení do registru řidičů prověřovat, zda řidič nemá uložen
zákaz řízení nebo není hledaný Policií ČR.
Luděk Wachtl, vedoucí Obecní policie Zdiby, Bc. Dušan Soukup, strážník okrskář

Obecní tlaková kanalizace
Ze strany provozovatele čističky odpadních vod ÚJV došlo k již delší dobu avizovanému
zvýšení ceny stočného obci. Důvodem jsou stále se zvyšující náklady na čistění odpadních
vod, které provozovatel standardním způsobem zdůvodnil. V souvislosti s tím se od
1. 7. 2016 zvyšuje stočné pro občany připojené na obecní tlakovou kanalizaci na
33,20 Kč/m3 (usnesení ZO 7/4/2016).
Připomínáme, že v případě poruchy na kanalizační přípojce můžete zavolat jakoukoliv
firmu, která provádí servis a opravy kanalizací, nebo v pracovní dny od 7.00 do 15.30
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a
hodin zaměstnance obecního úřadu pana Hoffmanna – mobil 725 021 835. Havarijní non‑
stop servis kromě jiných poskytují například firmy Frýdl instalatér – mobil 720 685 049
nebo A. K. Servis – mobil 602 413 413.

Pacht obecního pozemku v areálu Lomu Klecany
Na dotazy některých občanů z Husince ujišťujeme, že pacht části obecního pozem‑
ku v areálu Lomu Klecany provozovateli lomu nemění nic na dosavadním provozu
a těžbě v lomu. Pozemek je roky lomem užíván a jeho užívání se nezmění. Pachtem
pouze užívání pozemku obec legalizuje a zároveň zajišťuje z pachtovného příjem, který
činí 140 000 Kč ročně plus poskytnutí kameniva z lomu ve výši 100 000 Kč ročně. V ně‑
kterém z dalších čísel zpravodaje bude vedení lomu o záměrech společnosti Skanska,
vlastníka lomu, informovat.

Bioodpad patří rovnou do obecních kontejnerů
Prosíme obyvatele, aby neodkládali bioodpad na veřejná prostranství (zejména zelené
pásy u silnic). Máte‑li v plánu uložit ho do obecních kontejnerů, vozte ho tam přímo ze
svých zahrad, aby ostatním nehyzdil upravovanou obec. Děkujeme.

Nebojte se používat sáčky na psí exkrementy
Jsme rádi, že používání sáčků na psí exkrementy se stává stále více samozřejmostí!
Děkujeme a prosíme ty, kteří tak nečiní, aby si vzali příklad ze svých zodpovědných spo‑
luobčanů. Všichni pak budeme moci bez obav stoupnout do trávy u cesty (a zaměstnanci
obecního úřadu ji budou moci bez obav posekat).
jm

Máte správně označenou schránku?
Obecní zpravodaj či jiné informační materiály se k obyvatelům nemusí dostat i proto,
že není možné identifikovat obyvatele nemovitosti. Pokud jsou dům nebo schránka
čitelně označené jménem, stávat by se to nemělo.
pn

Vaše názory nám pomáhají rozhodovat se,
nenechávejte si je pro sebe!
Naše vesnice 2/2016
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Historie školy
„Po celá desetiletí byla jediným zdrojem
vzdělání v našem okolí škola v Klecanech,
založená v době Marie Terezie. Sem dochá‑
zeli i naši předkové husinečtí. Každý, kdo
potkal ty malé poutníčky, kteří za základní‑
mi vědomostmi putovali neschůdnou ces‑
tou v závějích, mrazech, dešti a slotě, poli‑
toval je, ale pomoci nikdo nemohl, nemohla
pomoci ani obec, protože byla malá, a dětí,
které docházely do školy, nebylo mnoho
přes deset a pro tak malý počet nebylo ani
pomyšlení zřídit vlastní školu.“
Těmito slovy začíná pamětní kniha, kte‑
rá se začala psát při příležitosti vzniku no‑
vé školy na hranicích Husince a Řeže
v roce 1936. Dne 14. září se počalo vyučo‑
vání, dne 27. září byla škola slavnostně
odevzdána svému účelu na ustavující
schůzi místní školní rady. Odpoledne se
konala slavnost, starosta obce pan Václav
Nebeský předává školu místní školní radě
a její předseda pan Jan Dosoudil pak předá
symbolicky klíče od školy řídícímu učiteli
Aloisovi Bielovi. Následovala veřejná pro‑
hlídka školy, zábava v hostinci pana O. Lis‑
tíka a večer se konala taneční veselice.
„Nebylo politické ni stavovské roztříště‑
nosti, celá obec byla jednotna a všichni
měli na mysli jen heslo, jež si sami zvolili:
Vše pro dítě – vše pro školu.“
U příležitosti významného výročí – 80 let
od vzniku zdejší školy – bude zahájen pro‑
voz v nové přístavbě školy. Naplňuje se tak
přání prvního ředitele školy pana Biela:
„Aby škola byla uchována na dlouhá léta
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pro příští žáky, aby i ti se z krásného stán‑
ku mohli radovat.“

Původní budova školy, rok 1936.

Chceme připomenout významné výročí
školy a stejně jako v roce 1936 uspořá‑
dat slavnostní otevření nové přístavby.
Budeme spolupracovat s obecním úřa‑
dem a rádi bychom zapojili co nejširší
veřejnost. Uvítáme vaše nápady a po‑
žadavky – srazy spolužáků, prohlídka
školy, výstava vysvědčení, sešitů nebo
jiných památek na vaše školní léta,
uvítáme pomoc a spolupráci na přípra‑
vách oslav naší školy. Můžete se obrátit
na ředitelku školy (mobil 607 079 709)
nebo starostku (mobil 606 032 556) –
telefonicky či osobně. Děkujeme za
spolupráci.
J. Chmátalová, ředitelka školy

Naše vesnice 2/2016

š k o l a a kšukl o
t ul kr a

Prázdniny
jsou opět na dohled
Školní rok končí, prázdniny jsou opět na
dohled, a tak přišel čas, který je spojený
s hodnocením celého průběhu roku, co vše
děti zažily a co nového se naučily. U dětí,
které opouštějí mateřskou školu a odchá‑
zejí do prvních tříd škol základních, je to
zas čas loučení a napjatého očekávání to‑
ho, co je v té „velké škole“ vlastně čeká.
Aby přechod do základní školy byl pro
předškoláky co nejjednodušší, mohly si
děti během celého roku v rámci projektu
„Předškolák“ vyzkoušet v součinnosti se
základní školou, jak to v základní škole
vypadá a co vše je čeká.
Během celého roku v rámci naplňování
vzdělávacího programu se děti mohly
účastnit mnoha dalších projektů, které byly
zaměřeny na zdraví, bezpečnost, divadelní
a hudební kulturu, poznávání kraje, ve
kterém žijeme. V rámci vlastní bezpečnosti
se děti měly možnost např. naučit, jak
správně reagovat, pokud se potkají s volně
pobíhajícím psem, jak reagovat na zranění
svého kamaráda, základní pravidla bez‑
pečnosti silničního provozu. V rámci péče
o své zdraví se děti naučily, jak se starat
o svůj chrup, dozvěděly se základní pravi‑

dla zdravého stravování. V rámci hudební‑
ho a estetického vnímání se děti aktivně
účastnily hudebních pořadů, zhlédly něko‑
lik divadelních představení v MŠ a divadle
Minor. Děti měly také možnost částečně
nahlédnout do minulosti a seznámit se, jak
se žilo na českém a moravském venkově
před více než sto lety.
Již tradičně jsou poslední týdny a dny
v naší mateřské škole nabity mnoha aktivi‑
tami. Za zmínku především stojí celodenní
výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Ukázalo se,
že volba byla správná. Tato zoologická za‑
hrada nebyla pro děti tak známá. Zajímavá
proto nebyla jen zvířata, ale také celkové
prostředí zoologické zahrady, kopcovitý
terén a herní koutky. Přestože nebylo příliš
vlídné počasí, výlet se zdařil na jedničku.
Čeká nás ještě několik akcí. Například
loučení s předškoláky a škola v přírodě.
Pojedeme poznávat kraje Lužických hor.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
nám během celého školního roku pomáha‑
li pro děti zajistit a naplnit tak pestrý a za‑
jímavý vzdělávací program.
Přejeme krásné léto.
kolektiv MŠ

Návštěva knižního veletrhu
V pátek 13. května zorganizovala paní
učitelka Renata Čuková Podzimková pro
zájemce ze školy výlet do Prahy na knižní
veletrh.
Naše vesnice 2/2016

Nejdříve si prošli celý veletrh, přikoupili
pár nových knih do naší knihovny a pak
zamířili do stánku nakladatelství Albatros,
kde se měl uskutečnit křest nové knihy
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Anička na řece spisovatelky
Ivany Peroutkové.
Děvčata z naší školy jsou
nadšené čtenářky příběhů
o Aničce. Bylo pro ně tedy vel‑
kým zážitkem osobní setkání se
spisovatelkou a ilustrátorkou
oblíbených knih. Spisovatelka si
s děvčaty ochotně povídala,
snažila se zodpovědět všechny dotazy
a měla velkou radost, že se její knihy tolik
líbí. Když došlo na hlasité čtení z nové kni‑
hy, dostala příležitost Anetka Golovinská
a Kačenka Fliegerová. A za kmotry knihy
byly vybrány Eliška Chalupová, Kačenka

Chalupová a Eliška Vévodová! Za
pomoc při křtu knihy dívky od
spisovatelky dostaly novou knihu
i s autorčiným věnováním.
Dojmy dětí z výletu:
…mohly jsme číst do mikrofonu kousek z nové knihy a pak
jsme ji dostaly. Veletrh byl super.
…holky byly jako tři sudičky
a popřály knize hezké věci. Moc se mi to
líbilo.
…když jsem s paní spisovatelkou mluvila, slíbila, že jestli napíšu někdy nějakou
knihu, tak si ji ráda přečte. Byl to pro mě
nezapomenutelný zážitek.

Divadlo V Řeznické v Polepšovně ducha
Zveme vás na představení
Divadla V Řeznické

Sheldon a jeho
matka paní
Levinová
v Polepšovně ducha
v pátek 24. 6. 2016.
Začátek představení ve 20.00
hodin, otevřeno od 19.00 hodin,
vstupenky za 200 Kč. Rezervace
na ivana.pinova@gmail.com.
Hrají: Jan Zadražil (Sheldon) a Naďa Konvalinková (jeho matka paní Levinová).
Režie: Viktor Polesný. Oba hrdinové se snaží pochopit jejich komplikovaný vztah. Nako‑
nec zjišťují, že k tomu, aby byli dokonale šťastni, nebudou od sebe nikdy dostatečně da‑
leko. Autorem komedie je Sam Bobrick, který říká: „Mým hlavním cílem je pobavit, aby
diváci odcházeli z divadla dobře naladěni. Život je tvrdý dost sám o sobě. Proč mají divá‑
ci odcházet domů s myšlenkou na sebevraždu. To bychom neměli pro koho hrát.“
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kultura

Atelier JKART – King’s Design
Máme velkou radost, že se na aukci
Klubu přátel dětských domovů, kde pů‑
sobím, vydražil obraz Slon z našeho
ateliéru za 48 000 Kč.

Zveme všechny na:
Výstavu našich dětí v ateliéru ve čtvrtek
16. 6. 2016 v 17.30 h k zakončení letošní
školy „Malířem odmalička“. Škola bude
pokračovat od října 2016.
Výstavou doplněnou módní přehlídkou
a hudbou se 26. 6. v 16.00 pochlubí i do‑
spěláci ze středeční školy malování pro
dospělé. Hudební doprovod zajistí manželé
Skřípalovi. Budete se moci potěšit i módní

přehlídkou oděvních modelů vytvořených
v ateliéru oděvními návrháři.
Na připravovaném příměstském týden‑
ním táboře pro děti máme ještě několik
míst (druhý termín je již skoro plný).
Budeme si jako Robinsoni vyrábět nástroje
z keramiky, malovat a vydáme se na výlet
po stopách Robinsona. Termíny 18. 7. –
23. 7. 2016 a 22. 8. – 27. 8. 2016.
Volně 25. 6. pokračují kurzy Uzdravující‑
ho malování. Praktickým cvičením rozvíjí‑
me schopnost poznat, jak funguje lidské
tělo. Jak se dá zastavit stárnutí. Trochu
o stravě, masážích a všem, co se týká těla.
Za kolektiv atelieru JKArt Markétu
Skřípalovou, Petru Ann Kovařčíkovou,
Evu Primasovou a Lucii Punčochářovou
Jarmila Králová

Naše vesnice 2/2016
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Letní filmový festival

POLEPŠOVNA DUCHA
29. 7. – 28. 8. 2016

NOVINKY PRO ROK 2016: Nové pohodlné sezení - Větší plátno - 3 víkendy
pá

29.
7.

Mládí

IT / FR / VB 2015 | 118 minut
anglická verze | české titulky
Paolo Sorrentino natočil svůj
nejcitlivější film, emocionálně
nabité rozjímání nad získanou
od
a ztracenou životní moudrostí.
21:30
Hrají: Michael Caine, Harvey
Keitel, Rachel Weisz a další.
věk 12+ Film je vítězem Ceny diváků
na karlovarském festivalu 2015.

Zbrusu
5. Nový zákon

Hodný
30. dinosaurus
SO

7.

od
21:30
věk 0+

pá

SO

8.

6.
8.

LUC / FR / BEL 2015 | 115 minut
francouzská verze | české titulky
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je
od
to pěkně nesnesitelný morous,
21:30
který nosí ponožky do pantoflí
a celé dny tráví vymýšlením
věk 12+ absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život.

Miluj souseda
26. svého

od
21:30
věk 0+

pá

SO

8.

27.
8.

USA 2014 | 102 minut
anglická verze | české titulky
Bill Murray opět ve své nejlepší
od
formě jako cynik, který sází,
21:00
miluje whisky, dost často
navštěvuje striptýzové kluby a
věk 12+ jehož poklidný život se jednoho
dne obrátí vzhůru nohama.

od
21:00
věk 0+

USA 2015 | 101 minut
český dabing
Film si pohrává s otázkou: Co
kdyby asteroid, který jednou
provždy změnil život na Zemi,
naši planetu minul a obří
dinosauři nikdy nevyhynuli?
Krásná oddechová pohádka.

Zloba

Královna černé magie
USA / VB 2014 | 97 minut
český dabing
Příběh legendární zlé královny
z pohádky Šípková Růženka,
seznamí diváky s její zradou,
která nakonec způsobila, že se
její kdysi čisté srdce proměnilo
v kámen. Hrají: Angelina Jolie...

Pan

USA 2015 | 111 minut
český dabing
Hugh Jackman a Rooney Mara
v novém zpracování příběhů
ze Země Nezemě. Pan opustí
sirotčinec a ve své fantazii se
ocitne ve fantaskním světě
pirátů, válečníků a pohádkových
bytostí. Velkolepé Hollywoodské řemeslo v plné parádě.

NE

31.
7.

Perfektní den

Španělsko 2015 | 105 minut
anglická verze | české titulky
Ten film je jako ruská panenka
matrjoška. Uvnitř komedie je
drama, v něm road movie, v
od
kterém je zase válečný film. Ale
21:30
jedna věc je jistá. Pokud by to
byla hudba, byl by to punk rock.
věk 12+ Rychlý, přímý, drsný. Hrají:
Benicio Del Toro, Tim Robbins...

NE

7.
8.

Purpurový vrch

USA / Kanada 2015 | 119 minut
anglická verze | české titulky
Gotický horor Guillerma del
Toro s obrovským důrazem na
vizuální stránku. Z touhy, šílenod
ství a intrik utkaná romance,
21:30
odhalující tajemství jednoho
zašlého viktoriánského panství
věk 15+ přelomu devatenáctého
a dvacátého století.

NE

28.
8.
od
21:00
věk 0+

Teorie tygra

ČR 2016 | 101 minut
česká verze
Nová česká komedie s Jiřím
Bartoškou a Eliškou Balzerovou
staví na stereotypu romantických mužů a výkonných žen,
které generálskou péčí dusí své
partnery toužící po svobodě,
ale činí tak vkusně a zábavně.
Výborně napsané i zahrané.

Otevřeno hodinu před začátkem | facebook.com/polepsovnaducha | www.polepsovnaducha.cz
Začátky projekcí a přístupnost uvedeny u každého filmu. Vstupné 70 Kč (na sobotní rodinné projekce dospělí
v doprovodu dítěte 30 Kč). Akce se koná za každého počasí. V případě nepříznivého počasí bude projekce
probíhat ve vnitřních prostorách Polepšovny ducha. Festival proběhne za podpory ÚJV Řež, obce Husinec-Řež,
Žateckého pivovaru, Lobkowiczkého zámeckého vinařství Roudnice n./L. Občerstvení od firmy Tasty Morning.

z á j m o v á čk iunl nt u
o rs at

Řež, zahrádek ráj…
Říká se, že největší nepřátelé zahrádká‑
ře jsou jaro, léto, podzim a zima, protože
každé toto období v sobě má nějaká
úskalí.
Ale my, zahrádkáři z Řeže, kteří jsme na
podzim udělali všechno potřebné – přípra‑
vu záhonů na následující rok, skládání
ovoce a nekonečné hrabání spadlého lis‑
tí –, jsme nebyli zaskočeni ani nepo‑
vedeným koncem zimy, kdy to v únoru
vypadalo, že začne předčasně jaro,
protože se jednalo o nejteplejší měsíc
v historii měření teplot v Čechách.
V březnu znovu začalo přes noc mrz‑
nout a střídal se sníh s deštěm a teploty
přes den nepřekročily 10 °C. Práce se

Návštěva kasemat během výletu na Vyšehrad.

v této době zaměřily na prořezávání stromů
a okrasných keřů. Jen dva dny z Velikonoc
ukázaly vlídnější tvář. Navzdory tomu se
s blížícím kalendářním létem můžeme těšit
na rozkvetlou zahradu a záhony plné
zeleniny.
Ale život řežských zahrádkářů se neo‑
dehrává jen u záhonu a mezi stromy. Na
začátku dubna se uskutečnila v naší orga‑
Naše vesnice 2/2016

nizaci Výroční členská schůze, kde jsme si
naplánovali úkoly na tento rok. Že zahrád‑
káře zajímá, co bude, dosvědčila bohatá
účast. I letos máme v plánu tak oblíbené
výlety. Ten na Vyšehrad už máme za sebou
a jeho skoro třicet účastníků bude mít na
co vzpomínat. Přálo nám počasí, a tak jsme
si užili nejen procházku po areálu s krás‑
ným pohledem na Prahu. Někteří při
pohledu na Horymírovu skálu pochy‑
bovali o schopnostech Šemíka za‑
chránit vladyku, i když tehdy nebyly
hradby tak vysoké, jako jsou dnes,
a Vltava byla pouze úzkou říčkou.
Celou prohlídku jsme zakončili v kasema‑
tech, tedy v chodbách vybudovaných
v pevnostních valech, kterými se nepozo‑
rovaně pohybovalo vojsko a výzbroj.
Na tuto akci navážeme 11. června 2016
celodenním výletem do historického města
Litoměřice, s průvodcem si prohlédneme
historické centrum, navštívíme vinohrad
místního vinaře a výlet zakončíme v Kláš‑
terních sklepích s ochutnávkou vína. Kdo
to nestihne, bude se moci podívat na foto‑
grafie v některém z dalších zpravodajů.
Ostatně platí, že informace o plánovaných
akcích budou zveřejněny na webu obce
a vyvěšeny na obecních nástěnkách.
Protože za chvíli už se budeme místo
fotografiemi z výletů chlubit ředkvičkami,
rajčaty a okurkami nebo obdivovat u sou‑
sedů krásně rozkvetlé jarní a letní keře,
přejeme krásné léto všem zahrádkářům
i domácím zahradníkům v Řeži a Husinci.
Za ZO ČSZ Ladislav Besser

17

ká
z
u jl m
t uorvaá č i n n o s t

kultura

Červen

měsíc myslivosti a ochrany přírody
Červen je již více než půlstoletí označo‑
ván za měsíc myslivosti a ochrany přírody.
A určitě právem. V tomto měsíci je v příro‑
dě nejkrásněji. Stromy a keře mají plno
listí a jehličí svěže zelené barvy a na lu‑
kách a v okolí vod rozkvétá spousta pest‑
robarevného kvítí. V měsíci červnu, kdy
příroda prožívá bouřlivý vývoj, se rodí vět‑
šina mláďat zvěře i ptáků. Srny kladou

srnčata, rodí se mladí zajíci, divocí králíci,
líhnou se bažantí kuřata i mláďata zpěvné‑
ho ptactva. Právě v této době bychom
měli vstupovat do přírody jako do posvát‑
ného chrámu, měli bychom se chovat
ohleduplně nejen vůči zvěři, ale ke všemu
živému – ať již ptákům, rostlinám, keřům či
stromům. Važme si přírody a buďme rádi,
že se v okolí našich měst a vesnic stále
ještě můžeme setkat s malebnými přírod‑
ními scenériemi a krásnými zákoutími oži‑
venými tam žijící zvěří.
Není to tak samozřejmé, jak by se moh‑
lo zdát. Můžeme se o tom ve stále větším
měřítku přesvědčovat i v našem okolí, kdy

18

vlivem další zástavby mizí každoročně
hektary mnohdy kvalitní půdy. Bohužel
tento trend se nedá vyloučit ani v budouc‑

nosti. Jako příklad může sloužit plánovaná
výstavba logistického centra firmy Good‑
man ve Zdibech, která vzbudila značný
odpor obyvatel. Stejně tak jako v minulých
letech i letos se setkáváme na polích
s monokulturou řepky, pěstované na
ohromných lánech, která určitě nepomáhá
k zachování druhové rozmanitosti živoči‑
chů naší přírody. I přes známé negativní
civilizační jevy zůstávají i v naší honitbě
místa s výskytem tradiční zvěře a ptáků.

Naše vesnice 2/2016

zájmová činnost
Pro zajímavost lze zmínit výskyt slavíka
v křovinaté stráni ve zdibské lokalitě. Sly‑
šet noční slavičí tlukot je opravdu zážitek,
který je však paradoxně rušen hlukem ka‑
mionů z teplické dálnice.
Myslivci se každoročně nejen v červnu
obracejí na všechny spoluobčany, mládež
i dospělé, s požadavkem na ochranu příro‑
dy a na ochranu všech jejích obyvatel. Žá‑
dáme, aby chovatelé psů nenechali volně
pobíhat své čtyřnohé miláčky po honitbě.
Měli by si uvědomit, že bažantí slepice či
kachna vyplašená z hnízda se již nevrátí
a celá snůška je tím zničena. Narazíte‑li při
procházce přírodou na zdánlivě opuštěné
srnče či mládě zajíce, nedotýkejte se ho

ani ho nenoste domů či do útulku pro zví‑
řata. Téměř vždy se nejedná o opuštěné
mládě, ale zcela přirozenou situaci, kdy se
matka nezdržuje celý den u mláděte, aby
ho nevystavovala pozornosti predátora,
a přichází k němu jen, aby ho nakojila.
Smutnou skutečností je, že takzvaně za‑
chráněná mláďata přes veškerou lidskou
snahu ve většině případů uhynou.
Jsme přesvědčeni o tom, že budou‑li
lidé chovat v přírodě tiše a ohleduplně,
odměnou jim budou nezapomenutelné zá‑
žitky. Všem ukázněným a rozumným ná‑
vštěvníkům přírody chceme touto cestou
poděkovat.
Lubomír Smetana

Bohnice – Máslovice
v sobotu 16. července 2016

7. ročník pohodového závodu na kánoích, kajacích i jiných plavidlech
z Bohnic do Máslovic
Možná je i zkrácená trasa Klecánky – Máslovice (pouze s vlastní lodí).
Start lodí ve 13 hodin v Bohnicích, ve 14 hodin v Klecánkách.
V cíli ocenění všech posádek, občerstvení, hudba.
Možnost zapůjčení lodě (kanoe, raft).
Formulář přihlášky najdete na www.maslovice.cz.
Přihlášku zašlete mailem nebo poštou na OÚ Máslovice nejpozději do 1. 7.!!!
Dotazy směrujte na ou@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246.
lode.na-vode-16-A5.indd 1

Naše vesnice 2/2016
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TOM Řež – příprava na léto
Léto a tedy hlavně náš letní tábor se
nezadržitelně blíží, proto jsme celé jaro
věnovali vodácké a cyklistické přípravě.
Ještě před tím jsme se ale o velikonoč‑
ních prázdninách samozřejmě stihli po‑
dívat na naši chalupu v Knínici.
Sešli jsme se ve čtvrtek 24. 3. dopoled‑
ne před lávkou, co jsme nepobrali, to jsme
naložili do dodávky a po desáté už jsme
seděli ve vlaku do Ústí. Cestu už známe
jako svoje boty, utekla rychle a za chvíli už
jsme autobusem mířili směr Knínice.
V chalupě už bylo zatopeno, tak jsme si
rozdělili pokoje a postele, převlékli se, do‑
jedli zásoby z domova a vyrazili ven na
menší výlet kolem Knínice.
V pátek ráno jsme se vydali na celoden‑
ní výlet. Už od loňských Velikonoc jsme
měli naplánovanou lanovku na Komáří víž‑
ku, která ale loni kvůli velkému vichru
nejezdila. Letos to klaplo! Autobusem

s přestupem v Ústí jsme dojeli do Krupky
‑Bohosudova a došli k dolní stanici lanov‑
ky. Když jsme vyjeli nahoru, vrchol Komáří
vížky byl pokryt mraky a mlhou, tak nám
přišel k duhu teplý čaj a oběd ve foyer
Horského hotelu. Posíleni jsme vyrazili po
červené značce směr Adolfov a Zadní Tel‑
nice. Postupně se lepšilo počasí, a tak jsme
Na Knínici všem chutná.

neváhali využívat zbytků sněhu k častým
koulovačkám. Z Adolfova jsme zamířili po
zelené značce na Nakléřov, kde jsme se
v hotelu U Napoleona ohřáli u talíře teplé
polévky a seběhli poslední kousek cesty
domů do Knínice. Z náročného výletu jsme
se večer celkem oklepali, navečeřeli se
a pak mohlo začít kino i s popcornem.
V sobotu dopoledne jsme zdobili perníč‑
ky cukrovou polevou a šili velikonoční vajíč‑
ka z plsti. Po svačině jsme se šli projít
k rybníku u vesnice Žďár. Zpět jsme dorazi‑
li k obědu, potom jsme odpočívali a připra‑
vovali si scénky na večerní zábavu. Odpole‑
dne jsme pokračovali v tvoření a po svačině
jsme pletli pomlázky. Po večeři jsme se
sešli v jídelně, kde vypukl jako vždycky ve‑
čírek. Zpívali jsme, hráli hry a bavili se při
veselých scénkách a vystoupeních.
V neděli nastal čas balení a úklidu. Měli
jsme na to kratší dobu, neboť se právě
v noci změnil zimní čas na letní, ale i tak
jsme zase všechno bez problémů stihli. Po
brzkém obědě jsme vyrazili na autobus.
V Ústí jsme se chvilku prošli kolem kostela,
posoudili jsme, jak moc je jeho věž naklo‑
něná, a pak už jsme pospíchali do cukrárny
Barborka, abychom se na tu cestu pěkně
nacpali. Před druhou hodinou už jsme stáli
na nádraží na nástupišti, kde se však stala
nemilá věc. Náš vlak byl nejprve opožděn
a pak nakonec úplně zrušen! Takže jsme
rychle vymysleli náhradní plán cesty – na‑
sedli jsme do rychlíku směr Praha, vystou‑
pili v Praze Holešovicích a tam si na za‑
stávce počkali na osobák do Řeže. Domů
Naše vesnice 2/2016

zájmová činnost
jsme nakonec dorazili jen s desetiminuto‑
vým zpožděním, avšak z druhé strany, což
mnohé rodiče překvapilo…
10. dubna jsme podnikli první letošní
cyklovýlet, který se nesl v duchu seznámení
se základem ježdění ve skupině. Nejprve
jsme potrénovali v Řeži, pak jsme si udělali
krátkou vyjížďku do Klecánek. Počasí nám
kupodivu přálo, bylo chladněji, ale nepršelo.
Náš 2. cyklistický výlet 7. května se také
vydařil a nesl se v duchu kombinovaného
tréninku. Jeli jsme všichni přes Větrušice
do Dolu, kde se větší trochu pocvičili v jíz‑

Vodácký trénink na Vltavě v Řeži.

dě do kopce a potom se jeli podívat na
slalomový kanál do Veltrus. Skupina men‑
ších dětí dojela do Kralup, kde se otočila
a vracela se přes druhý břeh. Větší je doje‑
li před Libčicemi. Nálada byla skvělá a ne‑
vadily ani drobné oděrky, které vznikly pá‑
dem z kol. Menší děti najely asi 25 km,
větší asi 40 km.
V neděli 22. května jsme absolvovali
další výlet kolmo aneb cyklopřípravu na tá‑
bor. Plně jsme vytížili klecanský přívoz
a přepravili se na pravý břeh Vltavy. Na roz‑
ježdění jsme jeli přes Klecánky do Roztok
a Tichým údolím do Únětic. Na dvoře míst‑
Naše vesnice 2/2016

Plně jsme vytížili klecanský přívoz.

ního pivovaru jsme se občerstvili a pokračo‑
vali již po silnicích přes Úholičky do Libčic
a podél vody zpět do Řeže. Kilometrově to
bylo něco málo přes 20. Na závěr jsme se
ještě odměnili občerstvením a trampolínou
U Hastrmana. Další cyklovýlety náš čekají
v neděli 5. června a v sobotu 11. června.
Tím ale příprava na tábor nekončí! Na
ten letošní jsme totiž přichystali pro starší
deseti let malý puťák na kolech, doplněný
splutím části řeky Otavy. Takže kromě kol
se i pilně trénuje na kánoích. Zatím po do‑
bu jednoho měsíce dvakrát týdně v Řeži
a v sobotu 11. června se chystáme na ka‑
nál do Veltrus. Ale ani ti menší nezůstanou
bez dobrodružství. Na táboře je čeká jed‑
nodenní táboření mimo tábor, a proto se
blížící víkend 10. – 11. června ponese ne‑
jen ve vodáckém duchu, ale i v duchu tá‑
bornickém – postavíme si stany a na jednu
noc se všichni utáboříme na zahradě Po‑
lepšovny ducha. Druhý den v sobotu tedy
starší vyrazí na kolech na kanál a ti menší
možná s nimi, možná na kratší projížďku.
Záleží na počasí…
No a pak už budeme pomalu balit, při‑
pravovat kola a hlavně se těšit na tábor.
Odjíždíme 1. července směr Milčice
u Blatné!
Jitka Kroupová, TOM Řež
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Vážení sportovní přátelé,
fanoušci místního fotbalu,
léto nám klepe na dveře, blíží se nejtep‑ (viz tabulka) a bylo by pěkné, kdyby se
lejší období v roce, tudíž i naši fotbalisté si nám ji podařilo udržet. Úkol to není lehký,
zaslouží po náročné a vyčerpávající sezoně jelikož nás v závěru čeká silný tým Mocho‑
va na jeho hřišti a končíme doma s aspi‑
oddych a zasloužený odpočinek.
Pojďme si zhodnotit, co jsme v letošní rantem na postup Báští. Zároveň věřím, že
se našemu týmu podaří překonat magic‑
sezoně společně zažili.
Podzimní část dopadla nad očekávání kou hranici 100 vstřelených branek a po‑
dobře a během zimní přestávky jsme se tvrdí tak svou jasnou dominanci v této
vyhřívali na výborném druhém místě tabul‑ činnosti v rámci celé soutěže.
Těší nás, že se osvědčili hráči, kteří zde
ky (podrobně jsem o této části sezony refe‑
roval v zimním vydání) a všichni se těšili na působili na hostování (Klíčany, Klecany)
jarní boje. Jaro bývá v našem podání tra‑ a zapadli do kolektivu. Po sezoně uvidíme,
dičně slabší a nejinak tomu bylo
i tentokrát, kdy se nám přestalo dařit Průběžná tabulka sezony 2015/16
ve venkovních zápasech a dokázali tři kola před koncem soutěže
jsme zvítězit pouze na hřišti Přiši‑
Rk. Tým
+ 0 Skóre Body
mas 4:2. Toto venkovní vítězství
1 Sluhy
19 0 4
76:29
57
jsme „vykompenzovali“ domácí pro‑
2 Bášť
17 2 4
71:27
53
hrou s celkem Mratína 0:3, jinak byl
3 Mochov
15 2 6
72:24
47
jarní scénář poměrně stejný – v do‑
4 Husinec-Řež 15 1 7
94:61
46
mácích zápasech se nám dařilo,
5 Mratín
15 1 7
70:42
46
stříleli jsme spousty branek, bavili
6
Lázně
Toušeň
14
0
9
67:61
42
naše fanoušky a vítězili. Na hřištích
7
Škvorec
B
11
2
10
60:57
35
soupeřů jsme rovněž stříleli poměr‑
ně dost branek, ale zároveň jsme
8 Veltěž
9 2 12 51:46
29
jich bohužel ještě více dostávali (vý‑
9 Vodochody
8 4 11 47:52
28
sledky 5:4, 6:3 apod. byly poměrně
10 Sluštice
7 4 12 61:63
25
časté). Nicméně ofenzivní fotbal,
11 Záluží
4 5 14 35:71
17
který je našemu týmu vlastní, byl
12 Přišimasy
5 2 16 37:95
17
velmi sympatický a bylo se na co
13 Nehvizdy B
5 1 17 40:97
16
dívat. V tuto chvíli zbývají do konce
14 Líbeznice B
3 2 18 33:89
11
soutěže tři kola a patří nám 4. příčka

22

Naše vesnice 2/2016

k usl p
t uo rr at
jak se dohodneme na dalším působení
v našem klubu…
Potěšitelnou zprávou je, že strůjce le‑
tošního úspěchu, trenér Petr Vaněk, pro‑
dloužil s klubem smlouvu i na další období,
což je zárukou kvalitního útočného fotbalu,
věřím, že s výbornými výsledky.
Pokud jde o starou gardu, zde probíhal
klasický scénář z minulých let – turnaj na
ČAFC Praha, kde jsme zvedli sebevědomí
našim soupeřům a sami si v klidu zahráli

fotbálek, který nás tak baví. V plánu jsou
další turnaje (u nás na hřišti, v Mratíně,
Postřižíně atd.).
Závěrem bych rád poděkoval za letošní
sezónu všem hráčům, realizačnímu týmu,
divákům a všem, kteří podporují naše klu‑
ky na hřišti. Zároveň bych popřál hezké
prožití letní dovolené a koncem srpna se
opět budeme těšit na viděnou na našem
hřišti.
Michal Ráž, prezident klubu

Cyklistický tým BSK racing přebírá organizaci závodu Cross country Řež,
který se koná 3. září 2016 v Polepšovně ducha. Aby mohl být závod usku‑
tečněn a bylo zajištěno bezpečí závodníků, rádi bychom vás požádali
o spolupráci na trati závodu. Kdo by chtěl pomoci s organizací, nechť
zavolá Martinovi Strakatému na telefon 724 020 622. Děkujeme.

XC ﬁeÏ 2016 A4.pdf
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DÉLKA OKRUHU 13,5 km

OBTÍŽNOST STŘEDNÍ

DÉLKA KRATŠÍHO OKRUHU 6,4 km

POČET OKRUHŮ 1, 2 NEBO 3

PŘEVÝŠENÍ NA 1 OKRUH 203 m

START ZÁVODU AREÁL POLEPŠOVNA DUCHA

POVRCH ASFALT/TERÉN 40/60%

GPS N 50°10‘34,92“ / E 14°21‘49,35“

www.xcrez.cz
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Mladí bikeři z Řeže
Díky myšlence a nadšení Martina Stra‑
katého se v roce 2014 rozrostl moun‑
tainbikový tým dospěláků BSK Racing
o dětskou část. Tým se skládá především
z dětí, které žijí přímo v Řeži. Čas, který
nejen děti věnovaly pravidelným tréninkům
na kole, byl postupně s malými, ale pro
dětský tým důležitými úspěchy zúročen
v různých soutěžích. Časem se tým rozrostl
i o děti přespolní, a tak tréninky začínají mít
daleko větší váhu. O rok později vše podtr‑
hl firmou SUDOP zapůjčený pozemek pod
Červenou skálou, kde jsme za podpory
obce, místních lidí a vlastních sil vytvořili
tréninkový okruh, kde může vyzkoušet své
cyklistické dovednosti úplně každý. Trať je
uzavřený okruh s prvky BMX a XC trati, kde
se každá překážka dá objet, pokud si na ni
dítě netroufá. Nároky na naše svěřence se
zvyšují, a proto se postupně trať upravuje
tak, aby svou úrovní vyhovovala obtížností
např. trase Pražského poháru. Letos jsme
si na „Bajkárně“, jak trať neoficiálně nazý‑
váme, vyzkoušeli uspořádat první závod na
horských kolech pro děti, který měl úspěch,
a tak s jistotou uspořádáme příští rok další.
Třetího září 2016 navážeme na tradiční
závod Cross country v Řeži a přebíráme
organizaci tohoto závodu nejen pro malé
závodníky. Novinkou bude i závod malých
dětí na odrážedlech a předškolních dětí na
kolech.
Devět našich závodníků z šestnácti po‑
chází z Řeže a nejen jejich rodiče jsou na
ně právem pyšní za jejich nadšení a vý‑
sledky.
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Z počátku se naší mládeže v týmu ujali
Petr Laňka a Martin Strakatý a letos se tým
trenérů rozrostl o Michaelu Pajkrtovou
(např. vítězka ČP v půlmaratonu, vítězka
seriálu Cyklomartontour a bývalá reprezen‑
tantka ČR Rubena Specialized CATHS žen‑
ský tandem) a Vaška Vondráka. Tréninky

jsou vhodné pro všechny věkové kategorie
v týmu a děti dosahují na závodech vynika‑
jících výsledků.
Trenéři týmu jsou aktivní i mimo závod‑
ní tratě a vzdělávají se v oboru trenérství.
Nyní dosáhli trenérské licence B na FTVS
UK.
Letošní sezonu jsme zahájili na našem
tréninkovém okruhu v Řeži na Bajkárně,
kde jsme pořádali závod pro místní děti.
Naši závodníci se zúčastnili a bylo znát, že
se nepodcenila zimní příprava a někteří
z nich si došli pro medaile hned dvakrát.
Naostro sezona vypukla v Újezdě, kde se
konal již tradiční duatlon.
Naše vesnice 2/2016

sport
Na vzdálenost 400 m běh a 1000 m
kolo. Jako první se na stupně vítězů tohoto
roku postavil Filip Cingroš, který si převzal
zlatou medaili, a Anička Dingová brala
stříbrnou. Na druhém závodě v pražské
Višňovce na krásné technické trati jsme
též dostali cenné kovy. Vendy Strakatá
zlatou, Honza Kosnar stříbrnou, Honza No‑
votný bronzovou.
Jelikož víme o kvalitách našich dětí,
přihlásili jsme je do druhého kola pražské‑
ho MTB poháru ve Kbelích, kde jela biker‑
ská špička ze známých týmů, jako je Dukla
Praha, Bikeclinic, Bike 3000 a další. I na
tak prestižním závodě vyhrál zlatou medai‑
li z dvaceti pěti závodníků Šimon Strakatý
v kategorii do šesti let. Přestože naši ostat‑
ní svěřenci nestáli na stupních vítězů,
ochutnali atmosféru „profi“ závodů a my

jsme zjistili, jakou cestou jít dál. Začátek
letošního roku se nám podařil a my máme
před sebou další závody a výzvy, na které
se musíme důkladně připravit. Budeme
získávat mnoho dalších zkušeností, aby‑
chom dosáhli dalších úspěchů a měli ra‑
dost z pohybu a vítězství.
Martin Strakatý

sebe?

Chtěla byste strávit čas ve společnosti profesionální vizážistky,
která Vám ukáže
jak správně pečovat o svou pleť,
líčení právě pro Váš typ obličeje,
jak správně kombinovat barvy,
nejnovější trendy v líčení?

Pokud ano, srdečně Vás zvu na setkání se mnou
přímo tady v Řeži :-)
....................................................

..............................................................

Zbývá Vám málo času na

........................................

......................................................................................................

............................................................

kultura

.......................................................................................
Vizážistice se věnuji už 3 roky, líčím plesy, svatby, akce...
Hodinka krásy je bezplatná. Když se Vám se mnou bude líbit,
největší odměnou pro mě bude doporučení dál.
Jana Štrbíková, 737 676 274

Těším se na Vás!
..............................................................................................
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Zprávy
z Klubu biatlonu
Klub biatlonu Klecany, p. s., se sportu
věnuje na sto procent.
V zimě se vydal na soustředění na Ma‑
riánskou v Krušných horách. Pro dvoufázo‑
vý trénink jsme společně využívali denně
upravované a uměle dosněžované tratě na
Fichtelbergu v Německu. Odložili jsme lyže
se šupinami od rodičů a trénovali na no‑
vých závodních hladkých běžkách, na kte‑
ré nám přispěla i obec Husinec. Učili jsme
se skluz na klasiku, jezdili bez hůlek i po
jedné lyži. Hráli jsme na lyžích fotbal, za‑
přáhli se do psího spřežení nebo jezdili ja‑
ko slepci s vodičem.
Závody na běžkách – Mistrovství Kle‑
can v biatlonu – soustředění zakončily,
a tak se všechny děti mohly radovat z di‑
plomů podepsaných českou biatlonovou
reprezentací.
Na soustředění přijelo 18 dětí, to je
90 % členů oddílu, a nikdo nelitoval. Za
týden jsme se naučili mnohem víc než za
celou zimu na jednodenních trénincích.
Na jaře v Polepšovně ducha Klub biatlo‑
nu Klecany uspořádal dopolední závod
štafet. Následovala střelba pro veřejnost.
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Všichni měli možnost si vyzkoušet, že stre‑
fit se z 10 m do terče 15 mm není vůbec
jednoduché. Protože v ten den se konala
Yardiáda, následoval dětský běh na 500
a 1000 yardů. Že nevíte, kolik je yard? No
přece 3 stopy. Vy ale asi chcete slyšet
91,44cm. Takže to nebyla žádná nenároč‑
ná procházka nádherně upraveným areá‑
lem Polepšovny ducha a okolím.
Od letošního jara se účastníme regio‑
nálních závodů Českého poháru v letním
biatlonu. Zaznamenáváme první úspěchy.
Jezdíme skoro každý víkend na regionální
závody, které pořádají kluby po celé České
republice. Často i 150 km daleko.
Co to vlastně je letní biatlon? Každý
asi tuší, že se místo běhu na lyžích běží
v terénu, ale co se zbraní? Běhá se bez
zbraně na zádech. Po oběhnutí prvého kola
děti dorazí na střelnici. Již při doběhu je
nutné zvolnit a zhluboka dýchat. Vyjmout
svoji vzduchovou zbraň ze stojanu, nasadit
si ji na záda a přeběhnout několik desítek
metrů na střelecký stav. Jedná se o pod‑
ložku, kde se zbraň ze zad sundává a lehá
se ke střelbě. Na každém střeleckém stavu
Naše vesnice 2/2016
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kontroluje jeden rozhodčí, zda závodník
neběžel od stojanu se zbraní nenasazenou
na zádech, zda si ji nesundal před střelec‑
kým stavem, zda při sundávání nezamířil
jinam než nahoru nebo na střeleckém sta‑
vu dopředu. Za jakoukoli chybnou manipu‑
laci se zbraní hrozí diskvalifikace.
Ve chvíli, kdy si závodník sundává zbraň,
otevírá záklopku a nasazuje si popruh od
zbraně na připravený řemen na předloktí,
si kleká a lehá na podložku. Zaujímá stře‑
leckou polohu, kdy má doširoka roztažené

nohy a jednou rukou podloženou zbraň.
Druhou volnou rukou natahuje úderník,
vyndává zásobník s pěti diabolkami, zasu‑
nuje do komory, nabíjí a střílí. Mezi každou
ránou musí znovu nabít pohybem kličky
dozadu a dopředu. Stlačený vzduch je
v malé bombičce ve zbrani.
Důležité je samozřejmě i míření a sa‑
motná střelba, kdy záleží na pravidelném
dýchání a soustředění. Je třeba se uvolnit,
uklidnit a co nejrychleji a nejpřesněji vy‑
střelit. Proto je na střelnici ticho a nesmí
závodníkovi radit nebo pomáhat a nic říkat
ani trenér. Děti střílejí na sklapovací terče,
kdy se z 10 metrů musejí trefit do 15 mm
terče, jinak se otvor nezakryje – nesklopí.
Po vystřelení pěti ran vyjmou a uklidí
zásobník, uzavřou záklopku na zbrani, na‑
Naše vesnice 2/2016

sadí si ji na záda, odeběhnou ke stojanu,
kde zbraň sundají a uloží na místo se svým
číslem.
Odbíhají ze střelnice a podle nestrefe‑
ných terčů je třeba ještě oběhnout patřičný
počet 50 metrových trestných koleček. To
si musejí děti samy pamatovat. Za neod‑
běhnuté kolečko je jedna trestná minuta.
Dále se běží druhé kolo, které je pro pří‑
pravku a kategorii A (10 let) kolem posled‑
ním, takže běží do cíle. Kategorie B (11–12
let) a C (13–14 let) běží ještě na druhou
střelbu, také vleže, a na třetí kolo. Pravidel‑
ně bodujeme na regionálních závodech
Českého poháru letního biatlonu:
2. 4. Kapslovna, Praha, Petr Beran z Řeže
3. místo, na závodech bylo 9 dětí z KB
Klecany,
17. 4. Beroun, Vojta Kalivoda 3. místo, 13
dětí z KB Klecany,
24. 4. Boletice nad Labem, 2 děti z KB
Klecany, Štěpán Matoušek 2. místo,
30. 4. Plzeň, na závody přijelo 7 dětí z KB
Klecany,
7. 5. Roškopov u Staré Paky – Petr Beran
3. místo, střílel čistě, stejně jako Hynek
Červenka z Husince, 6 dětí z KB Klecany,
15. 5. Jablonec nad Nisou, Vojta Kalivoda
3. místo, 7 dětí z KB Klecany,
29. 5. 7 dětí jede do Ruprechtic u Liberce,
18. a 19. 6. závody v Mladé Boleslavi.
Vojta a Štěpán se nominovali do celore‑
publikového Českého poháru v letním biat‑
lonu (ČPLB). 4. a 5. 6. jedou na 1. kolo
ČPLB do Letohradu. Budeme jim držet
palce, aby se dostali i na mistrovství
republiky.
Šimon Matoušek
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křížovka / zájmová činnost
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Jan Werich: „Arogance je parukou k zakrytí… (viz TAJENKA).“
VODOROVNĚ: A. Zakončení šachové hry; doba. B. Druh ořechů; montovaný domek; tady. C. Značka
plynových spotřebičů; výzva k zastavení; část dne. D. Naše politická strana; druh paliva; jméno
našeho rokenrolového zpěváka (Miki). E. TAJENKA. F. Jméno teroristy – zakladatele al-Káidy; svaz;
kamarád Barbie. G. Jednotka objemu; kovový plát; španělská šlechtična. H. Chemická značka
telluru; zbabělec (hovorově); obec pod Bezdězem. I. Díl; firma na svoz komunálního odpadu.
SVISLE: 1. Základní stavební prvek. 2. Tepelně upravit jídlo pod pokličkou. 3. Planeta; ženská
pokrývka hlavy nebo krku. 4. Druh papouška; český herec (Josef); SPZ Šumperka. 5. Tamta; noční
pták; část ženského těla. 6. Obchodní tiskárny Kolín; číslice. 7. Patřící černému ptáku; anebo.
8. Pták s dlouhým zobákem; stopa po jehle; přitakání. 9. Chemická značka hliníku; úloha; hrůza.
10. Pořád; bicykly. 11. Uchvácená. 12. Čisticí prostředek na okna.
VYLUŠTĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: …televize se dá vypnut.
Jitka Kroupová
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různé

Folklorní kroužek
V letošním školním roce jsme opět roz‑
tančili dětské nožky a rozezpívali jejich
hlásky v našem folklorním kroužku,
který v současné době navštěvuje asi
15 dětí ve věku od 3 do 7 let.
Děti se naučily spoustu nových písní,
říkanek a tanečků. Každé roční období,
které přišlo, přineslo i do kroužku povídání
o starých tradicích, z nichž některé se do‑
chovaly a udržují dodnes, ale lidé už třeba
jejich původ a důvod zapomněli. A i o tom
hle jsme si v našem kroužku s dětmi bě‑
hem roku povídali, což dokazuje, že folklor‑
ní kroužek nejsou jen písničky a tanečky.
Součástí každého kroužku bývá již tradičně
malé divadélko za odměnu a za píli, s jakou
děti tančí a zpívají. V divadélku za dětmi
dorazí starý čáp a čápice a taky bláznivý a
popletený papoušek Oskar, který vždy ztro‑
pí nějakou neplechu.
Někdy jsme si po tanečkách sedli jen
tak do trávy a povídali staré pohádky, vyrá‑
běli voničky z květin, které dřív zdobily při
různých příležitostech holčičí i klučičí oděv.
Jak už bylo řečeno, folklorní kroužek ale
není jen o zpěvu a tanečkách. Chce to taky
pěknou kondičku, smysl pro rytmus, mít
odvahu pořádně otevřít pusu a nebát se
zpívat. A tohle vše jsme se snažili dětem na
kroužku alespoň trošku dostat pod kůži.
A nebyla to těžká práce, protože děti byly
opravdu úžasné a snaživé. A protože jim to
tak šlo, mohli jsme zkusit i odvážnější
Naše vesnice 2/2016

kousky, jako jsou třeba valašské tance
s valaškami, které si vyzkoušeli nejen klu‑
ci, ale i holky.
Chtěla bych tímto poděkovat všem rodi‑
čům, kteří děti do kroužku přivedli, ale
především všem dětem, které byly nesku‑
tečné, nadšené a opravdu ze všech nejši‑
kovnější. A dále bych chtěla tímto poděko‑
vat paní ředitelce základní školy Mgr. Janě
Chmátalové, že nám umožnila tancovat

v mateřské školce, a paním učitelkám ze
školky, které měly s námi celý rok trpěli‑
vost a dovolily nám využívat vybavení
školky, takže si mohly děti po kroužku
ještě chvíli třeba pohrát buď ve školce,
nebo na školním dvorku. Děkuji za skvělé
zázemí. V příštím školním roce zveme klu‑
ky a holky, kteří mají rádi tanec a zpěv, do
našeho folklorního kroužku znovu. Podrob‑
né informace budou vyvěšeny na konci lé‑
ta. Přejeme všem hezké pohodové léto
a dětem krásné prázdniny.
Veronika Kristová a Jitka Kuželová
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Zprávy z činnosti Spolku pro

ochranu přírody a krajiny obce Husinec
Vážení spoluobčané, jelikož se v po‑
sledních měsících událo v naší obci
a jejím okolí z pohledu spolku mnoho
podstatného, rád bych shrnul vývoj ale‑
spoň nejdůležitějších událostí.
V jarním vydání časopisu jsme vás zvali
k účasti na úklidu obce v rámci celorepub‑
likové akce „Ukliďme Česko“. Akce se
účastnilo celkem 30 lidí, kteří pomáhali
s úklidem odpadků v naší obci. Poděkování
patří všem, kteří se ve svém volném čase
zapojili. Společně jsme odvedli kus práce,
která je vidět a má smysl. Výslovně by‑
chom si dovolili ocenit účast paní starostky,
která se jako jediná ze zastupitelstva obce
opět do úklidu zapojila.
Již téměř rok sledujeme záměr firmy
Fidos Group, která hodlá realizovat vý‑
stavbu 25 rodinných domů na polích na‑
proti výjezdu z husineckých serpentin. Po‑
zemky se nacházejí uvnitř významného
krajinného prvku a nadregionálního bio‑
centra, které bylo zřízeno za účelem za‑
chování ekologické stability přírodně blíz‑
kých ekosystémů, jež udržují rovnováhu
v územním celku přírodního parku Dolní
Povltaví.
Začátkem tohoto roku jsme zjistili, že
bylo již v minulém roce stavebním úřadem
v Klecanech vydáno firmě Fidos Group
územní rozhodnutí a územní souhlas k re‑
alizaci technické infrastruktury na dotče‑
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ných pozemcích. Následným prostudová‑
ním vydaných rozhodnutí jsme došli
k závěru, že v obou případech byla tato
rozhodnutí vydána v hrubém rozporu se
zákonem, a proto jsme podali podnět na
zahájení přezkumného řízení a následně
odvolání ke Krajskému úřadu Středočeské‑
ho kraje. Přestože naše odvolání mělo na
vydané rozhodnutí odkladný účinek, sta‑
vební úřad jednal opět v rozporu se záko‑
nem a nevyzval k zastavení výkopových
prací, které již v té době na pozemcích Fi‑
dosu probíhaly. Po vyčerpání opravných
prostředků ve formě odvolání a žádostí
o přezkumné řízení jsme se rozhodli podat
žalobu ke krajskému soudu, a to jak na
vydaný územní souhlas, tak na územní
rozhodnutí, ve kterých žádáme zrušení
platnosti obou rozhodnutí.
Dále jsme vyjádřili zájem o účast v říze‑
ní o prodloužení platnosti stavebního povo‑
lení taktéž pro firmu Fidos Group, které má
v řešení Městský úřad Brandýs nad Labem
‑Stará Boleslav, odbor dopravy. Stavební
povolení se týká výstavby účelových ko‑
munikací k plánovaným rodinným domům.
Naši žádost o účast v řízení odbor dopravy
zamítl, a proto jsme se i v této věci odvola‑
li ke krajskému úřadu.
Začátkem května jsme se dozvěděli
o plánované výstavbě obřích hal Goodman
ve Zdibech. Jelikož by se takto obrovský
Naše vesnice 2/2016

různé
záměr týkal nepřímo i naší obce, zapojili
jsme se do řešení celé situace a spolupra‑
covali se spolkem „Otevřeno o 106“ ze
Zdib i s „Občanským sdružením Klecansko,
Větrušicko a okolí“.
Nejdříve jsme zaslali obci Zdiby dopis,
ve kterém jsme vyzývali k aktivnímu háje‑
ní zájmů veřejnosti. Poté jsme zaslali vyjá‑
dření k záměru výstavby hal na krajský
úřad, kde jsme předložili důvody, na zákla‑
dě kterých jsme žádali o posouzení celého
záměru v procesu EIA (důkladné posouze‑
ní záměru z hlediska dopadu na životní
prostředí). Krajský úřad dne 26. 5. 2016
rozhodl, že záměr bude podle zákona
o EIA posuzován, takže naše úsilí se vypla‑
tilo. Dle oficiálního vyjádření krajského
úřadu byla přijata vyjádření od 9 spolků,

dále hromadná vyjádření veřejnosti s cel‑
kovým počtem 1530 podpisů (z toho 139
podpisů z naší obce) a 134 vyjádření jed‑
notlivých občanů. Odezva ze strany veřej‑
nosti byla tedy značná.
Na závěr bychom chtěli velmi poděko‑
vat všem, kteří náš spolek finančně podpo‑
řili. Řešení událostí v minulých měsících
bylo náročné nejen časově, ale i finančně
a díky vaší podpoře můžeme pokračovat
v hájení veřejných zájmů a ochraně přírody
a krajiny naší obce. Pokud chcete naši
činnost podpořit, máme zřízen transpa‑
rentní účet č. 2400983885/2010. Aktuální
informace naleznete vždy na našich strán‑
kách www.spolekprohusinec.cz.
za Spolek pro ochranu přírody a krajiny
obce Husinec Tomáš Brandýský

Inzerujte zdarma na webu spolku
V pondělí 30. 5. 2016
jsme v testovacím reži‑
mu spustili na webu na‑
šeho Spolku pro ochranu
přírody a krajiny obce
Husinec jednoduchou in‑
zertní sekci. Ta je určena
pro hledání příležitost‑
ných brigád, případně
pro prodej či výměnu
zboží mezi místními ob‑
čany. Pokud budete po‑
třebovat sehnat brigád‑
níky na pomocné práce
nebo někomu nabídnout
výpomoc (sekání trávy, úklid), můžete aplikaci využít. Inzerce je zdarma a najdete ji
pod tímto odkazem: www.spolekprohusinec.cz/inzerce
Naše vesnice 2/2016
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Husinec a Řež
v letech 1924–1929

Léta 1924–1929 bývají obecně spojována
s hospodářskou konjunkturou a někdy
označována jako zlatá éra. Určitá kon‑
junktura spojená s mohutnou výstavbou
probíhala i v Řeži.
Po volbách do obecního zastupetelstva
v roce 1924 pokračoval ve funkci starosty
Antonín Čibera, místa radních obsadili Ště‑
pán Kolenáč a Karel Bulvas. Dalšími členy
dvanáctičleného zastupitelstva byli Věnce‑
slav Švihovský, Václav Srba, Rudolf Jaroš,
Tomáš Studnička, Antonín Novák, Josef Ha‑
lík, Josef Sazama, Josef Doležal a Tomáš
Nebeský. Zastupitelstvo mělo před sebou
celou řadu úkolů. Již od prosince 1923 se
projednávala stavba vodovodu. Jednání se
táhla, protože nebyla jednotná představa
o tom, jakým způsobem vodovod vybudovat.
Stavba započala až v roce 1926 a napojila
se na skupinový vodovod v Klecanech. Obec
v té době procházela velkou proměnou
prakticky na všech frontách. Zvyšující se
počet zaměstnanců místní cementárny Sili‑
ky (až 150 zaměstnanců) vytvářel tlak na
další změny. V Řeži rychle doslova na zelené
louce vznikaly nové domy přicházejích rodin.
Obec proto musela přistoupit ke stavbě ulic
a chodníků mezi novými domy. Právě teh‑
dejší zastupitelstvo vtisklo podobu dnešní
dolní Řeži, která se v té době z velké části
budovala. Některé stavby domů byly povole‑
ny, jiné zamítnuty, naplánovala se šířka
a délka jednotlivých ulic, schvalovaly se
nové stavební normy pro obec. V souvislosti
s tím vznikl i řežský přívoz, který umožňoval
obyvatelům dostat se přes řeku k vlaku na
zastávku Úholičky. Zřízení přívozu si však
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vyžádalo zarovnání terénu u řeky, ke které‑
mu došlo v roce 1925. Teprve potom začal
fungovat. Zároveň se stavbou nových domů
pokračovala i elektrifikace obce. Administ‑
rativa spojená s výstavbou a modernizací
obce vyrostla do takových rozměrů, že se
uvažovalo i o angažování administrativní
síly. Do té doby totiž všechno většinou vyři‑
zovali samotní starostové nebo někteří po‑
věření zastupitelé. S tím pravděpodobně
souviselo i zavedení speciálních poplatků za
novostavbu nebo za přístavbu, a to po dobu
6 let. Že byla výstavba v Řeži opravdu roz‑
sáhlá, potvrzovalo i sčítání obyvatel z roku
1930, podle kterého v Řeži žilo 276 obyvatel
v 56 domech, zatímco při předchozím sčítá‑
ní z roku 1921 jich bylo jen 97 ve 14 do‑
mech. Husinec se ve stejné době rozrostl jen
nepatrně, ze 115 obyvatel ve 22 domech na
145 ve 28 domech. Husinec se rozšiřoval
jen v ulici Na Ohradách, zatímco Řež od vily
pana Srdce čp. 14 až k továrně Silika (zhru‑
ba v místech dnešního hřiště) včetně přileh‑
lých svahů.
Velký stavební ruch v místech, kde dříve
byly jen ovocné sady, si vyžádal i vznik hos‑
tince. Potenciál pro hospodu vycítil Antonín
Bulvas, jenž jako hostinský působil posled‑
ních 18 let na Žižkově, a který koncesi na
provoz hospody v Řeži získal již v roce 1924.
Není však jisté, jestli už týž rok začal nějakou
hospodu provozovat. Při plánování ulic
v roce 1925 se hovořilo o tom, že by v této
části obce měla vzniknout hospoda. I proto
byl tehdy hostinec umístněn na dnešní Hlav‑
ní ulici a poměrně blízko k přívozu. O rok
později, v roce 1926, tak začal fungovat
Naše vesnice 2/2016

hki u
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mnohým dodnes známý hostinec U Lípy
v Řeži čp. 26. Konkurenci pro něj představo‑
vala hospoda pana Ladislava Zády v Husinci
a také velmi oblíbená zájezdní hospoda rodi‑
ny Tichých v Husinci, kde se zastavovali
i mnozí pražští výletníci.
Nárůst obyvatelstva rovněž vedl k poža‑
davkům na zřízení školy. Do té doby místní
děti docházely do školy v Klecanech, nyní se
však jejich počet rapidně zvýšil. Zastupitel‑
stvo se proto pustilo do plánování stavby
školy. Nalezení vhodného pozemku, jeho
vykoupení a sehnání potřebných financí
i přes upřímnou snahu zastupitelů i mno‑
hých obyvatel trvalo řadu let. Škola byla na‑
konec otevřena až v roce 1936. Již v roce
1926 však byla zřízena školka v uvolněné
místnosti v budově obecního úřadu v Husinci
čp. 10, ve které do té doby bydlel starosta
Antonín Čibera. Nyní si však postavil zbrusu
nový dům v dolní Řeži přímo naproti hostinci.
Zároveň zastupitelstvo podporovalo zalesňo‑
vání místních strání a podpořilo i vznik Sboru
dobrovolných hasičů v Husinci. Sbor se po
svém založení v roce 1927 soustředil přede‑
vším na nábor nových členů (již v prvním
roce měli 40 činných členů), získání výzbro‑
je, pracovních obleků a od roku 1928 usilo‑
val o zakoupení hasičského stroje, což se
mu nakonec za vydatné finanční podpory
obce podařilo. Ve dvacátých letech se také
začali místní muži scházet a hrát fotbal.
Zpočátku hráli a trénovali jen tak mezi se‑
bou, později se přeměnili na Sportovní sdru‑
žení Husinec‑Řež a přihlásili se i do soutěže.

Dnešní SK Husinec‑Řež datuje své založení
k roku 1929.
V závěru volebního období propukl mezi
místními obyvateli konflikt, který značně
ovlivnil výsledek voleb z roku 1928. Jádrem
sporu se staly místní kalojemy, které byly
pozvolna zřizovány Čističkou odpadních vod
hlavního města Prahy. Zatímco zemědělci si
je pochvalovali, protože díky nim mohli hnojit
své pozemky, nové, vesměs dělnické obyva‑
telstvo stavění nových kalojemů odmítalo
a stěžovalo si, že zemědělci rozváží kaly po
vsi a rozlévají je po ulicích. Od června 1928
se novým starostou stal Rudolf Jaroš, který
byl v té době zároveň senátorem, a společně
s ním místa zastupitelů zaujali Jan Vosátka,
Karel Tichý, Věnceslav Švihovský, Václav
Šarocha, František Rosenkranz, Václav Ne‑
beský, Antonín Šalanský, Alois Daněk, Václav
Paneš, Bohumil Svatoš a Otakar Bulvas. Toto
zastupitelstvo čekalo v následujících letech
poměrně složité jednání o zřizování dalších
kalojemů. Kromě toho se muselo postarat
o odstranění škod způsobených rekordními
mrazy z ledna 1929. To nejhorší však mělo
přijít až v souvislosti se světovou hospodář‑
skou krizí, kterou odstartoval krach na
newyorské burze v říjnu 1929 a která výraz‑
ně poznamenala hospodářskou situaci v ce‑
lém Československu.
Jiří Šoukal
Použité prameny a literatura:
SOkA Praha‑východ, fond Archiv obce Husinec, Zápisy ze
schůzí obecního zastupitelstva z let 1924–1929.
SOkA Praha‑východ, fond Archiv obce Husinec, Zápisy ze
schůzí rady obce z let 1924–1929.
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sousedství

Když je velkým projektům
Řež už malá…
Od počátku roku mohou obyvatelé obce
cestou z nádraží registrovat nejen vel‑
kou informační tabuli Skupiny ÚJV, ale
setkat se s tímto označením i na světel‑
ných „totemech“. Pohltil snad někdo
ÚJV Řež?
Odpověď je nikoliv, samozřejmě. Kdo se
víc zajímá o dění v údolí, už se měl mož‑
nost s tímto názvem setkat, i když teprve
rok 2016 odstartoval větší „mediální“ pre‑
zentaci tohoto uskupení pěti společností.
Je to i odpověď na situaci, kdy v oboru
vládne zcela viditelná ruka trhu. Tak speci‑
alizované komerční a výzkumné společ‑
nosti, jako jsou ÚJV Řež, Centrum výzkumu
Řež, EGP Invest v Uherském Brodě, Ústav
aplikované mechaniky v Brně nebo Vý‑
zkumný a zkušební ústav v Plzni, prostě
musí čelit především mezinárodní konku‑
renci společně, řečeno parafrází známé
knihy o Haškovi: V pěti se to lépe táhne.
A protože se stále častěji v Řeži objevují
auta právě s registračními značkami a logy
uvedených společností, rádi bychom je
představili, nejsou to totiž hosté, ale vlast‑
ně jenom přespolní…
Skupina ÚJV se představuje
Jde o Společnosti úzce spojené s vý‑
zkumem a vývojem, projekčními a inže‑
nýrskými službami, technickým inžený‑
ringem, výrobou speciálních produktů
anebo zařízení a expertních činností v ob‑
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lastech energetiky, průmyslu a dopravy.
Na počátku roku měla více jak dvanáct
set pracovníků převážně s vysokoškol‑
ským vzděláním.
Mateřskou společností Skupiny ÚJV je
ÚJV Řež, a. s., která disponuje špičkovými
pracovišti zaměřenými na jadernou bez‑
pečnost a spolehlivost, integritu a technic‑
ký inženýring, chemii palivového cyklu ja‑

Centrum výzkumu Řež, s. r. o.

derných elektráren a nakládání s odpady,
především radioaktivními. Věnuje se rovněž
projektové činnosti v jaderné i klasické
energetice a obnovitelných zdrojích. Důle‑
žitý je náš medicínský program – vývoj
a výroba radiofarmak, především pro vyu‑
žití v diagnostické metodě pozitronové
emisní tomografie (PET diagnostika).
Naše vesnice 2/2016
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Výzkumná organizace Centrum výzku‑
mu Řež, s. r. o., je nejen zacílena na vý‑
zkum, ale i vývoj a inovace v oboru energe‑
tiky, zejména jaderné. K tomu disponuje
významnou výzkumnou a experimentální
infrastrukturou včetně dvou výzkumných

Ústav aplikované mechaniky Brno, s. r. o.

jaderných reaktorů a technologických
smyček. Podstatné rozšíření výzkumné in‑
frastruktury přináší realizace velkého in‑
vestičního projektu Udržitelná energetika
SUSEN (SUStainable ENergy), řešená
v rámci Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Jeho nové budovy a pro‑
vozy najdete jak v Řeži, tak v Plzni.
Dalším členem je EGP INVEST, spol.
s r. o., která ve své podnikatelské činnosti
navázala na zkušenosti projektového stře‑
diska, které vzniklo v Uherském Brodě již
v roce 1960. Hlavním předmětem podniká‑
ní je zajištění projektových prací a služeb
v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí,
modernizací a inovací staveb v České re‑
publice a v zahraničí. Společnost se speci‑
Naše vesnice 2/2016

alizuje především na oblast jaderné a kla‑
sické energetiky, ale i teplárenství,
petrochemie, průmyslové a vodohospodář‑
ské stavby a energetická díla z obnovitel‑
ných zdrojů.
Ústav aplikované mechaniky Brno,
s. r. o., má bohatou historii, která se zača‑
la psát už v roce 1959. Zaměřuje se pře‑
devším na aplikaci vědeckých poznatků
v oblasti mechaniky těles a prostředí, hod
nocením mezních stavů a podporou roz‑
voje progresivních, spolehlivých a únos‑
ných ocelových konstrukcí, tlakových
nádob, uskladňovacích nádrží a potrub‑
ních systémů.
Základy dnešní společnosti Výzkumný
a zkušební ústav Plzeň, s. r. o., byly polo‑
ženy již v roce 1907, kdy vznikem výzkum‑
ného ústavu ŠKODA byly vybudovány
moderní chemické, metalografické a me‑
chanické laboratoře. Dnes se kolegové
v Plzni věnují především výzkumu, vývoji
a akreditovanému zkušebnictví, a to na
mezinárodní úrovni.
Vladimír Věrčák, ÚJV Řež, a. s.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s. r. o.
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V sobotu 18. 6. 2016
od 14.00 do 18.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Řeži

design: juran@seznam.cz

Obecní úřad Husinec, Turistický oddíl mládeže Řež,
Sbor dobrovolných hasičů Husinec-Řež
spolupořádají

PROGRAM

• 14.00 zahájení
• pouťové atrakce: aquazorbing,
dětský kolotoč, koutek s kuličkami,
jumping spiderman, skluzavka jungle mania
• šlapací autíčka
• dílny pro děti: fimo, malování, keramika
• plavba lodí po Vltavě
• ukázka hasičské techniky
• dobroty pro děti i dospělé

V š ic

h n i j s t e s r de č n

ě z ván i •
ní z aj i š t ě n o
O b č e r s t ve

DEN na řece

PROGRAM
•
•
•
•

Přívoz Úholičky–Řež po celý den zdarma
11:55 příjezd parníku – okružní plavba
12:30 až 14:00 zapůjčení raftu v Klecanech pod jezem a doplutí do Řeže
13:00 až 16:00 možnost zapůjčení a řízení malého plavidla na úholičském břehu

